GMINA MICHAŁOWICE
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej
z terenu gminy Michałowice obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
Frakcja

Dzień wywozu

Częstotliwość

Zmieszane

Piątek

1 x w tygodniu

Papier

Czwartek

1 x w tygodniu

Metale i tworzywa sztuczne

Czwartek

1 x w tygodniu

Szkło

Czwartek

co 2 tygodnie

BIO (w tym odpady zielone)

Czwartek

1 x w tygodniu

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA NA ROK 2022
KONTAKT
Więcej informacji o zasadach segregacji i
organizacji systemu gospodarki odpadami na
terenie Gminy Michałowice można uzyskać na
stronie internetowej Gminy www.michalowice.pl
lub w Urzędzie Gminy
pok. nr 205, tel. 22 350 91 11,
e-mail: odpady@michalowice.pl

REKLAMACJE
Reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w
kolejnym dniu roboczym do Urzędu Gminy.
Uzasadnione reklamacje będą realizowane w
ciągu 24h od momentu ich zgłoszenia
tel. 22 350 91 11

APLIKACJA MOBILNA
Harmonogram dostępny jest również w wersji
elektronicznej na telefon lub tablet po pobraniu
aplikacji mobilnej na:
WWW.MICHALOWICE.PL/ECOHARMONOGRAM

PŁATNOŚCI

GABARYTY ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wg złożonej deklaracji należy
uiszczać miesięcznie bez wezwania w terminie do
10-go dnia następnego miesiąca na przekazany
indywidualny numer rachunku bankowego,
dostępny pod numerem tel. 22 350 91 51. W
przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem
Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji (pokój nr
105), tel. 22 350 91 51, 22 350 91 12

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są raz w
miesiącu sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu adresu posesji do Urzędu Gminy.
Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku w tygodniu poprzedzającym odbiór.
Odpady wielkogabarytowe są to m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby
tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów np. koń na biegunach,
dywany, wykładziny, deski do prasowania, duże lustra (w ramie), wózki i łóżeczka dziecięce, kojce
dla dzieci, przewijaki, karnisze, meble ogrodowe, ramy okienne (bez szyb), drzwi (bez futryny,
ościeżnic).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: materiałów i odpadów budowlanych,
remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, opon samochodowych.

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowany jest
w REGUŁACH, UL. GRANICZNA 6
Czynny w następujące dni:
Wtorek
07:00 - 13:00
Czwartek
13:00 - 19:00
Sobota
10:00 - 16:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Do PSZOK można dostarczyć odpady:
* papier, metal i tworzywa sztuczne;
* szkło;
* odpady wielkogabarytowe;
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
* odpady zielone;
* zużyte baterie i akumulatory;
* przeterminowane leki;
* zużyte opony;
* odpady budowlane i rozbiórkowe;
* popiół;
* żarówki, świetlówki;
* odpady problemowe.

Warunkiem nieodpłatnego oddania odpadów w PSZOK jest
okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Michałowice
za miesiąc poprzedni.

